
Zdenka, dnes odborníčka  
na výživu. 

Šťavy to horšili

„Vo všeobecnosti sú veľmi 
častým alergénom citrusy, 
orechy, najmä arašidy 
a vlašské orechy, kakao, 
červené víno, sója, zeler. 
Ale vždy závisí od konkrét-
nej osoby, ako sa to prejaví. 
Pri odhalení treba zložku 
z jedálneho lístka vylúčiť,“ 
hovorí Zdenka, hoci žiadna 
z týchto potravín sa u nej 
ako hlavný vinník nikdy 
nepotvrdila. „Spomínam si, 
keď som do stravy zaradila 
viac čerstvých štiav z ovocia 
a zeleniny a to veľmi moje 
alergické stavy zhoršilo. 
Občas sa teda stalo, že po 
tej istej potravine som raz 

antihistaminiká, ktoré som 
si mala dať ako prvú pomoc. 
Ale keďže nástup alergic-
kej reakcie bol vždy veľmi 
rýchly, najčastejšie som si 
volala záchranku, ktorá ma 
odviezla do nemocnice.“ Ako 
je možná taká agresívna 
reakcia organizmu na aler-
gén, ktorý na prvý pohľad 
neexistuje? To, že šoky 
predsa len súvisia aj so stra-
vou, Zdenka neodhalila zo 
dňa na deň. „Bol to proces, 
ktorý som sledovala roky. 
Len veľmi postupne som 
prichádzala na to, ako to, 
čo mám na tanieri, ovplyv-
ňuje aj môj zdravotný stav. 
Pred 15 rokmi by mi ani 
nenapadlo, že by to vôbec 
mohlo mať nejakú spojitosť 
s výživou alebo konkrét-
nymi potravinami,“ opisuje 

testovali, či nemám na niečo 
alergiu alebo intoleran-
ciu. Veľmi často ma nechá-
vali v nemocniciach, aby sa 
všetko vylúčilo a lekári nič 
nezanedbali. Všetci už boli 
z toho zúfalí, pretože nikdy 
sa na nič neprišlo, až na 
nejaké odchýlky, čo, samo-
zrejme, nemohlo byť spúšťa-
čom takýchto reakcií.“

Lieky nepomáhali

Hoci Zdenka všetky lieky 
od lekárov poctivo a dlho-
dobo užívala, nielenže 
neriešili príčinu, nezmier-
nili ani príznaky. „Jediné, 
čo som mala vždy so sebou, 
bolo adrenalínové pero, 
o ktorom ma poučili, ako 
ho mám použiť. Prípadne 
som so sebou vždy nosila 

Zdenke z ničoho 
nič opúchalo telo  
a tvorili sa 
vyrážky. 

NA MIERU
Zdenka svojim 
klientom 
pripravuje 
jedálny lístok 
na mieru. 

„Pretože pri 
alergikoch  
univerzálne 
potraviny 
neexistujú, vždy 
je to špeci-
fické. Teraz som 
mala ekzema-
tika, ktorý je 
dokonca aler-
gický na ryžu. 
A navyše veľa 
klientov máva 
ďalšie skrížené 
reakcie. Stravu 
nastavím po 
tom, čo vidím 
vyplnený dotaz-
ník od klienta.“
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